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Temats: Lūgumraksts Nr. 01629/2010, ko iesniedza Norvēģijas valstspiederīgais Arvid 
Strand, apgalvojot, ka Rumānijā tiek pārkāpti ES tiesību akti attiecībā uz 
bioloģiski noārdāma iepakojuma ražošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas Rumānijā veic uzņēmējdarbību, apgalvo, ka šajā valstī uz 
bioloģiski noārdāma iepakojuma ražošanu un tirdzniecību attiecas tiesību akti, kas ir pretrunā 
ar ES tiesību aktiem. Savām pretenzijām viņš sniedz zinātnisku pamatojumu un aicina izpētīt 
šo praksi ar mērķi to izbeigt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 14. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Uz plastmasas maisiņu aplikšanu ar nodokļiem neattiecas nekādi īpaši saskaņoti pasākumi ES 
līmenī. Tomēr Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu1 15. pantā ir 
noteikts, ka dalībvalstis var paredzēt ekonomiskus pasākumus, lai sasniegtu direktīvas 
mērķus.

Tādēļ dalībvalstis var noteikt savu nodokļu sistēmu saskaņā ar subsidiaritātes principu, ja tās 
ievēro Līguma principus. Īpaši tas nozīmē to, ka tās nedrīkst radīt diskrimināciju starp valsts 
ražojumiem un ražojumiem, ko ieved no citām dalībvalstīm, kas būtu pretrunā Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 110. pantam. No lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas 

                                               
1 Oficiālais Vēstnesis L 365, 31.12.1994., 10.–23. lpp.
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izriet, ka Rumānijas tiesību akti, šķiet, atbilst ES tiesību aktu principiem, jo eko-nodokli 
piemēro vienādi valsts un importētiem ražojumiem.

Valdības lēmumā Nr. 768/2010 un Rīkojumā Nr. 578/2008 ir noteikts, ka eko-nodokli 
piemēro visiem maisiņiem, kas izgatavoti no neatjaunojamiem resursiem neatkarīgi no tā, vai 
tie bioloģiski noārdās, vai nē. Tādēļ bioloģiskā noārdīšanās nav kritērijs atbrīvošanai no eko-
nodokļa samaksas, kā ierosinājis lūgumraksta iesniedzējs. Saskaņā ar Rīkojumu Nr. 578/2008 
atbrīvojumus no nodokļa var tikai piešķirt maisiņiem, kas pilnībā izgatavoti no atjaunojamiem 
resursiem. Jebkura sūdzība par administratīvo procedūru ilgumu vai izmaksām saistībā ar šo 
eko-nodokli būtu jāadresē Rumānijas varas iestādēm, jo šie jautājumi paliek dalībvalstu ziņā 
un kompetencē.

Attiecībā uz okso-bioloģiski noārdāmām tehnoloģijām Komisijas rīcībā nav pārliecinošu 
pierādījumu, kas liecina, ka okso-bioloģiski noārdāma plastmasa dabiski sadalīsies vidē 
pieņemamā laika posmā un neatstās toksiskas atliekas, kas kaitē videi. Turklāt ražotāja 
atbildība ir pierādīt, ka tā ražojumi atbilst ES vides aizsardzības un drošības tiesību aktiem.

Secinājums
Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija uzskata, ka nav 
norādes par ES tiesību aktu pārkāpumiem attiecībā uz Rumānijas eko-nodokli maisiņiem.


